
REPUBLICAW MOLDOVA

MUNrcrPruL cHrgrNAu
CONSILIUL ORA$ENESC VATRA

DECIZIE

21.05.2021

"Cu privire la operarea unor modiJicdri tn decizia
Consiliului ordgenesc Vutru nr.2,16 din 04.03.2021 "

nr.3.10

in urma examindrii notificdrii Oficiului Teritorial Chigindu al Cancelariei de Stat
nr.1304/OT4-607 din05.04.2021 cuprivire la reexaminarea, modificarcaDecizii Consiliului or.
Yatra 2.16 din 04.03.2016 in temeiul art. 14 alin.(2) lit.d), e) din Legea Republicii Moldova nr.
436-XU din28.12.2006 ,,Privind administrafia publicd locald" Consiliul origenesc Vatra

DECIDE:

. ., 1. Se opereazd modificdri in Decizia m.2.16 din04.03.2021 cu privire la aprobarea
'\ 1 l? egulamentut privind atribuirea loturilor de pdmhnt pentru construclia locativd

individuold, astfel fiind aprobat Regulamentul in vafiarrtaredactatd" ( anexa ff.I).

2. Regulament redactat va fi adus la cunoqtintd tuturor locuitorilor or.Vatra.

3. Controlul respectdrii prezentului regulament se pune in sarcina comisiei de urbanism,
amenajare teritoriald ;i probleme jurj
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Pregedinte de qedinfi Laricov Evghenii

-fu
frn' Grossu-Bruml Tatiana



Anexd nr.l
laDecizia Consiliului or. Vatra nr.3.10

din21.05.2021

REGULAMENTUL

PRIVIND ATRIBUIREA LOTURILOR DE PAMANT PENTRU

CONSTRUCTTA LOCATIVA NI-DryIDUALA PE TERITORIUL OR. VATRA

I. Dispozifii generale

1. Regulamentul privind atribuirea lotului de pdmdnt pentru construcfia locative individual6
(denumit in continuare Regulament) este elaborat in conformitate cu prevederile Codului Funciar
al Republicii Moldova din 25 decembrie 1991, cu modificirile qi completdrile ulterioare.

2. P_r ezenfril re gul ament determind :

-care terenuri de pbmdnt sunt destinate pentru construclia locativi;
-categoriile de persoane ce au dreptul de a obline gratis sau cumpbra lotul de teren pentru
construcfia locativd:
-lista documentelor ce trebuie perfectate pentru primirea lotului de pdmdnt;
-modul qi termenele de examinare, solufionare a cererilor pentru atribuirea lotului de teren pentru
constructia locative.

lI. Terenurile de pimffnt ce sunt destinate
pentru construcfia locativi.

A. Conditiile selectdrii sectoarelor

3. Terenurile libere, destinate pentru construclia locuinjelor sunt atribuite cetblenilor Republicii
Moldova in proprietate din fondurile proprietdlii publice ale or. Vatra, in baza planurilor
urbanistice generale ale localitalilor, proiectelor qi schemelor de orgarizare a teritoriului.

4. Se interzice atribuirea terenurilor ocupate cu parcuri nafionale, rezewa[i, monumente, complexe
arheologice gi istorice pentru construclii locative individuale.

III. Categoriile de cetifeni ce au dreptul la
teren pentru construcfia locativi.

5. Loturile de teren pentru construclia locativ[ individuald sunt atribuite in mdrime de pini la
600 m. p. familiilor nou formate, in care nici unul din soli n-a benefrciat anterior de lot sub

constructie locativd, nu au dispus gi / sau nu dispun de spatiu locativ privat, cetdteni ai Republicii
Moldova, unde ambii sau unul dintre so{i sunt niscu{i gi ambii locuiesc pe teritoriul
oragului Vatra. Persoanelor ce fac parte din aceastd categorie li se atribuie loturile de teren
gratuit.

IV. Modul qi termenele de examinare, solu{ionare a cererilor pentru atribuirea lotului de

teren pentru construcfia locativl.

6. Persoanele fizice interesate in atribuirea terenurilor pentru construclia locativd individuald
inainteazd Primdriei oragului Vatra setul de acte conform pct.7 al prezentului Regulament pentru
includerea in Registrul de evidenfi a cererilor de repartizare a loturilor de plmint pentru
construcfia caselor de locuit (in continuare Registru ).

7 Setul de acte necesar pentru includerea in Registrul se prezintl Secretarului Consiliului
ordqenesc Vatra:

bunurile imobile -terenuri, spatiu locative.



Copia certificatului de cdsdtorie.

Certificatul despre componenla familiei eliberat de Primdria oragului Vatra sau copia
contului personal eliberat de iM,'RCt Vatra".

la eviden!6).

imobile locative neinregistrate in Registrul Bunurilor imobile (in cazul cind viza de
regedinfd sau domiciliu in or. vatra este mai micd de-5 ani);

Copiile fiind autentificate de notar sau de Secretarul Consiliului ordgenesc yatra.in cazul cd
seful de acte este incomplet, secretarul Consiliului or[ginesc instiinteza solicitantului cd dacd in
termen de 30 zile nu completeazd pachetul de acte, in caz contrar se restituie setul prezentat .
Materialele depuse se inregistreazd de secretarul consiliului ordgenesc Vatra in Registru.

8'Comisia de specialitate a consiliului or. Vatra examineazii materiale depuse gi- propune
autoritdlii deliberative atribuirea loturilor de teren pentru construcfia caselor de locuit individuale
solicitanlilor care intrunesc condifiile de eligibilitate. in caz denecesitate comisia poate solicita
ptezen[a solicitantului de teren pentru construcfie la ;edinfa comisiei pentru convorbire.

';'. - 9' Consilinl aprobi atribuirea lofurilor persoanelor care intrunesc condifiile de eligibilitate
propuse de comisia de specialitate

l0' Dupd ce Consiliul or6genesc a decis privind atribuirea lotului de teren pentru construcfia
locativd, Secretarul Consiliului ordgenesc Vatra asigurd informarea persoanelo r vizate despre
Decizia Consiliului ordgenesc Yatra;i necesitateain termen de 12 luni depune o cerere c6tre
Primdrie pentru obfinerea lotului de teren in naturr. Primdria oragului Vatra elibereazd"
terenul in naturd.

I f in cazul absenfei adresdrii in acest sens de la beneficiar, peste 12 luni se inainteazd la gedinfa
consiliului propunerea de abrogare a deciziei de atribuire a lotului pentru construclie locativd
individuald persoanelor vizate,lotul se atribuie de cdtre Consiliu urmdtoarei persoane conform
rindului din Registru iar solicitanful care nu qi-a realizat dreptul urmeazd, s[ parcurgi din nou
etapele sus indicate ale prezentului Regulament.

V. Modul gi condifiile de retragere de Ia ceti(eni a terenurilor de plmint destinate
construc(iei locative precum qi atribuirea lor altor beneficiar

12' Executarea constructiei locuin{ei private este posibil6 numai avind certificatul de
urbanism qi autorizatia de construire, eliberatd de Primlria oragului yatra.

13' CetdJenii clrora li s-au atribuit terenuri de pdmdnt pentru construclia locativ6 sunt obligafi s[
execute construclia locuintei private in termenele qi cu respectarea prevederilor fixate in

. autorizatia de construire.

14' LocuinJele private se pot construi cu construcfiile auxiliare aferente pe terenurile alocate in
acest scop, asigurindu-se respectarea prescripliilor actelor tehnico-normative in construclii.

15' Documentatia de proiect pentru construclia locuinfelor private se elaboreazd de arhitecli
atestali sau institutii qi firme autorizate prin licente - in baza certifipatului de urbanism emis la
cererea beneficiarului de c6tre primdria oraqului Vatra.

I



VI. Dispozi{ii finale.

16. Se interzice atribuirea lotului de teren pentru constructia locativ6 dacd terenul are o alti
destinafie qi nu corespunde condiliilor previzute de prezentul regulament.

17. Se interzice atribuirea lotului de teren pentru constructia locativi dacd documentele necesare

pentru atribuirea lotului au fost elaborate cu abateri de la prezentul regulament, precum qi

operarea modific[rilor in aceast6 documentatie dupd eliberarea hot[ririi despre atribuirea lotului
de teren pentru constructia locativd.

18. Se interzice atribuirea terenurilor ocupate cu parcuri nalionale, rezewali, monumente,
complexe arheologice gi istorice in scopuri str[ine agriculturii gi silviculturii.

Secretar Interimar al C Grossu-Brumi Tatiana

I ...



Anexa nr. 1

la Regulamentul privind
atribuirea loturilor de pimint
pentru constructia locativi
individuali

Primiria ora$ului Vatra
Dlui
De la

Dom:
Str.
tel.

CERERE

Rog sd-mi atribuiJi un sector de teren pentru constructia casei de locuit. La cerere
anexez:

nI

2

3

4

5

6

8

9

Note:
Punctele 2, 4,5,6,7 gi B se prezintl impreuni cu originalele la secretarul consiliului ordgenesc Vafta pentru autentificarea copiilor;

Data depunerii
(semndtura ) (numele, prenumele gi

patronimicul)

Consiliului origenesc Vatra gi la
ia"qY

{

Certificat de la IS,,Cadastru" (Pugkin 47) privind absenla propriet5lii

Copia certificatului de cisdtorie

Certificatul despre componenla familiei eliberat de Primiria oragului Vatra sau copia
contului personal eliberat ae iptRCL Vatra"

Copia buletinului de identitate al so;ului cu cetetenia in RM

Copia buletinului de identitate al sotiei cu cetelenia in RM

Copia certificatului de nattere al solului

Copia certificatului de nattere al sogiei

Copia ci4ii de imobil in intregime

Altedocu

Documentele prezentate au fost verificate
cerere sunt anexate file.

tcJ

(numele, prenumele)
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CONSILM ORA$ENESC VATRA

2021 or. Vatra

COMISIA
Urbanism, amenajarea teritoriului qi probleme juridice

AV TZ

Asupra proiectului de decizie al Consiliului ordqenesc Vatra
tt
^ 

.Li tut^,-O\-

C.-u$v( f -,L 6 a{.t
o\, os. LOJ/\

Comisia a hotirit:

. SL acceptb proiectul
completdri), nu se acceptd

de decizie in intregime (parfial, cu modificdri,
din urmdtoarele considerente:

Pregedintele comisiei

Secretarul comisiei

Danila Stanislav
Pogorlelchi Vitalie
Moisei Roman
Mihalachi Maxim


